
Dr Colombo was graduated in Dentistry at the University
of Milan in 2004. 
He specialized in Oral Surgery at the same University. 
At the University of Brescia he achieved a specialization 
in Implantology and Implant Prosthetics.

Dr Colombo attended several educational courses in Italy 
and abroad. 
He is the author of scientific articles published in national
and international journals as well author of posters 
presented during national and international conferences. 

He win award for the best poster category : 
"Advanced Clinical Cases" at the "I ° International Congress"
IAO (Italian Academy of Osseointegration).
 
Dr Colombo is an active member of IAO (Italian Academy of
Osseoitegration) and member of AISOD 
(Italian Association of Dental Sedationists).
 
Today he practices consultancies dedicating himself
mainly to oral surgery, periodontology, implantology and 
implant prosthesis.
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About

Πρόγραµµα

Οµιλία

-Εισαγωγή
-Βιολογικές αρχές και κατανόηση της Καθοδηγούµενης Οστικής Αναγέννησης (GBR)
-Ταξινόµηση των οστικών ελλειµµάτων 
-Περιγραφή των χειρουργικών πρωτοκόλλων χρήσιµων για τη διαχείριση των 
  διαφορετικών οστικών ατροφιών, χρησιµοποιώντας τεχνικές GBR. Η εκµάθηση  των  
  κριτηρίων επιλογής για τη θεραπεία των οστικών  ελλειµµάτων µε τη χρήση 
  απορροφήσιµων  ή µη χρήση απορροφήσιµων  µεµβρανών.
-Διαχείριση των µαλακών ιστών κατά τη διάρκεια των χειρουργικών και προσθετικών
 φάσεων.
-Βήµα προς βήµα χειρουργικές οι διαδικασίες των σκληρών και µαλακών ιστών.

ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΓΝΑΘΟΥΣ ΧΟΙΡΩΝ 
 
-Οριζόντια ανάπλαση ακρολοφίας,  µε τη χρήση απορροφήσιµων µεµβρανών
 κολλαγόνου (Biocover), οστικό µόσχευµα (The Graft) και καρφίδες σταθεροποίησης.

Αύξηση  των µαλακών  ιστών, κατά τη διάρκεια της δεύτερης χειρουργικής συνεδρίας
(συγκοµιδή συνδετικού µοσχεύµατος + τοποθέτηση στην υπό θεραπεία περιοχή).

ΥΛΙΚΑ
 
-Οστικό Μόσχευµα
-Απορροφήσιµες Μεµβράνες Κολλαγόνου
-Ράµµατα
-εργαλεία
-Γνάθοι Χοίρων

          
www.colombofabrizio.com

Ηµεροµηνία: Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
Χώρος διεξαγωγής του σεµιναρίου: Ξενοδοχείο Stratos Vasilikos – αίθουσα Aegean – Lemnos , 
Μιχαλακοπούλου 114 , Αθήνα 11527 – τηλ.: 2107706611
*το σεµινάριο περιλαµβάνει 1 διάλλειµα για καφέ και µεσηµεριανό γεύµα 
**ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο αριθµός των συµµετεχόντων είναι περιορισµένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!
***Σε πλήρη συµµόρφωση µε τα ισχύοντα Πρωτόκολλα Υγείας για την προστασία από την COVID-19, 
όλοι οι συµµετέχοντες που θα παρευρεθούν στο χώρο του σεµιναρίου είναι υποχρεωτικό να 
εµφανίσουν κατά την είσοδό τους πιστοποιητικό εµβολιασµού  ή νόσησης COVID19.

Κόστος: 350 ευρώ. Πληροφορίες εγγραφές: 211 1158340, email: fcmcustomerservice@gmail.com

Στους συµµετέχοντες θα δοθούν δωρεάν προϊόντα της Purgo Biologics. 

Η µακροχρόνια θεραπευτική επιτυχία µιας επιεµφυτευµατικής-προσθετικής αποκατάστασης είναι
η  επάρκεια οστού, σε όγκο & ποσότητα, γύρω από τα εµφυτεύµατα κατάλληλη για να καλύπτονται 
µε υψηλής ποιότητας µαλακούς ιστούς.Σκοπός αυτού του σεµιναρίου είναι να ταξινοµηθούν οι
διαφορετικές ατροφίες των οστών και πώς να επιλέξετε τα χειρουργικά πρωτόκολλα για τη θεραπεία
τους, να περιγραφούν οι τεχνικές και ο σωστός χρόνος, για τη διαχείριση των σκληρών και
µαλακών ιστών
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